
MEDEDEELING
BETREFFENDEDE CARABICI

DER VERZAMELING.

Men zal zich wel herinneren dat door mij op de voorlaalsle

Algcmeenc Vergadering autorisatie aangevraagd is voor hel laten

maken van een loket met 6 laden, ten einde de Coleoptera en

Neuroptera der verzameling Insecten van onze Vereeniging eenig-

zins ruimer uit elkander te zetten. Die magtiging werd ver-

kregen en het loket vervaardigd, doch ik haastte mij niet met

de verschikking uit vreeze voor de slechte gevolgen dat het

niet volkomen droog zijn van het voor de laden gehruikte hout

zou kunnen hebhen. Eindelijk is het mij voorgekomen, dat de

laden bruikbaar zouden zijn en heb ik met de verschikking een

aanvang laten maken. liet is mij daarbij gebleken dat de hier-

onder opgenoemde soorten , wier voorkomen is ons Vaderland

bewezen is, nog niet in de Collectie vertegenwoordigd zijn. Ik

verzoek alle leden hunne duplicaten te willen nazien en indien

zij van cene of meer der onderstaande soorten doubletten be-

zitten, die aan mij te willen opzenden ter wille van de ver-

meerdering der verzameling.

N. II. DE Graaf.

Nebria livida L. Dromius fasciatus Dej.

Leistus rufescens F. // sigma Rossi.

Carabus purpurasccns F. Blechrus glabratus Dfts.

n glabratus Payk. Mclablclus obscurogullalus Dfts.

It convexus F. // pallipcs Dej.

// intricatus L. Dyschirius thoracicus F.

Cymindis macularis Man. // acncus Dej.
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Dyschirius salinus Schm.

// politus Dej.

// nitidus Dej.

Licinus depressus Payk.

Badisler humeralis Bon.

Diachromus germanus L.

Dichirotrichus pubescens Payk.

Harpalus sabulicola Panz.

n azureus Illig.

// puncticollis Payk.

// rufibarbis F.

// discoideus F.

u latus L.

// melancholicus Dej.

// serripes Sch.

// auxius Dfts

H . servus Dfts.

n picipennis Dfts.

Stenolophus teutonus Sehr.

// skrimshiranus Steph.

Acupalpus dorsalis F.

// exiguus Dej.

Feronia minor Gyll.

// madida F.

// Illigeri Pz.

// terricola F.

Amara similala GylL

// nitida Sturm.

// curla Dej.

Amara bifrons Gyll.

It rufocincta Sahlb.

// convexiuscula Marsh.

// consularis Dfts.

// apricaria Payk.

// Patricia Dftsch.

Calathus fuscus F.

// ochropterus Dej.

n micropterus Dfts.

Anchomenus scrobiculatus F.

u impressus Panz.

// gracilis Sturm.

// Thoreyi Dej.

Olisthopus rotundalus Payk.

Pogonus lurid ipennis Gebl.

Trechus discus F.

// secaHs Sturm.

Tachypus pallipes Dfts.

Bembidium pallidipenne 111.

// bipunctatum L.

// pygmaeum F.

// Sturmii Panz.

// decorum Panz.

// tibiale Dfts.

// Bruxellense Wesm.

n ustulatum L.

n lunalum Dfts.

// flammulatum Clairv.

// obtusum Sturm.

De namen zijn genomen naar den Catalogus Coleopterorum

Europae van de Marseul.


